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Kako nadaljevati s »tibetančki«, če opazimo, da otroke več ne zanimajo

Ob pogovorih s študenti in iz njihovih poročil iz integrirane prakse sem ugotovila, da 
otroke, posebno fante mine volja do izvajanja tibetančkov. Prepričani so, da vaje že 
znajo in jih ni potrebno ponavljati. 

Tako mi je prišlo na misel, da bi včasih izvajanje spremljali s kratko zgodbo. Izkušnje 
z Igrami zaupanja in sodelovanj, Gibalnimi igrami v dvojicah in Gibalnimi zgodbami 
so pokazale, kako radi jih otroci izvajajo. Nekaj študentk Pedagoške fakultete na 
Primorskem in Pedagoške fakultete v Ljubljani je na mojo željo napisalo zgodbice. 
Izmed njih sem izbrala tiste, ki so se mi zdele primerne za spremljanje tibetančkov. 
Seveda je bilo potrebno krajšanje, saj študentke še niso mogle preveriti uporabe v 
vrtcu, da bi ugotovile, da postanejo otroci nestrpni pri daljšem govorjenju.

Seveda je cilj tibetančkov, da se osredotočimo na svoje telo, a fantiči še nimajo dovolj 
koncentracije, da bi vztrajali. Hitro so zadovoljni sami s seboj, zato se mi zdi dopustno, 
da uporabimo pripoved in jih tako zadržimo pri izvedbi vaj.

Kako ustvarimo zgodbo

Snov lahko zajemamo iz realnega ali domišljijskega sveta. Pripoved mora biti zelo 
kratka, brez dolgega uvoda. Takoj je treba preiti k stvari. Fantiči ne marajo dolgega 
čakanja med eno in drugo vajo. Teme naj bodo zanje zanimive. Če vzamemo za osnovo 
realne dogodke, se z njimi seznanijo na igriv način (primer zidanja hiše). Tu ne gre 
za vživljanje v posamezne elemente, ampak za posnemanje in zato lahko z vsebino 
»skačemo« po različnih motivih, podobno kot pri bansu.

Pri ustvarjanju zgodb lahko sodelujejo tudi otroci. Ko jim bo način izvajanja domač in 
zanimiv, lahko prehode iz enega obreda v drug podaljšamo s pripovedjo, ki jo otroci 
izkoristijo za kratek počitek. Kasneje lahko zgodbe opustimo in začnemo opozarjati 
otroke na dihanje in pravilno izvedbo vaj.

         Gordana Schmidt 
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Študentka: Jasna Toplar (Ljubljana, 2007/2008)

DEDEK V MIZARSKI DELAVNICI

Dedek dela leseni mizo. Z vrtalnikom izvrta luknje v leseno ploščo (prvi obred).

V izvrtane luknje je pritrdil noge za mizo (drugi obred).

Tako je miza narejena. Zdaj pa naredi stol. Les segreje in ga ukrivi (tretji obred).

Zdaj se je lepilo pri mizi že posušilo in mizo postavi na noge (četrti obred).

Zdaj pa preveri ali sta miza in dobro narejena. Pogleda od spodaj mizo in nato še stol 
(peti obred).
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Študentka: Teja Ovčar (2006/2007)

DREVO

Predstavljajte si čudovit gozd, ker rastejo najlepše rože in zelo veliko drevo (gora). 

Drevo je bilo najlepše in najmočnejše daleč naokoli. Vsi so ga imeli radi: čebelice, 
ptički, zajčki in otroci. Otroci so se radi vrteli pod njim (prvi obred).

Nekega dne pa je prišel gozdar in drevo posekal (drugi obred - začetni položaj).
Vsi so bili zaradi tega žalostni. Jokali so in se spraševali, kaj bodo brez svojega drevesa. 
Čez nekaj mesecev je na istem mestu začelo rasti novo drevo (drugi obred - gibanje). 
Kako je bilo lepo ležati pod njim (drugi obred - zaključek)!

Bilo je najzanimivejše drevo daleč naokoli in tudi najlepše (tretji obred).

Ljudje so ga od daleč hodili gledat. Čeprav so morali prehoditi dolgo pot, včasih tudi 
počivati in iti čez malo majav most (četrti obred). Njihovo zadovoljstvo ob pogledu na 
čudovito drevo je poplačalo vse njihove težave.

Nekaterim je bilo v tistem miru in čarovniji gozda tako lepo (peti obred - začetni 
položaj), da so si tam zgradili celo majhno hiško s streho (peti obred - gibanje).
 
V tišini in lepoti gozda so uživali vsako minutko prostega časa (počivalček).
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Študentka: Urška Perper (Koper, 2007/2008)

GRADBENIKA BINE IN TINE

Prijatelja Bine in Tine sta bila gradbenika. Pri bližnji reki sta morala zgraditi most. 
Sedla sta v helikopter in se odpeljala na gradbišče (prvi obred).

Ko sta priletela na gradbišče je Bine sedel v žerjav in začel sestavljati velike betonske 
kvadre iz katerih bo sestavljen most (drugi obred).

Njegov prijatelj Tine je z velikim kopačem kopal luknje na vsaki strani reke za bodoče 
temelje na katerih bo stal most (tretji obred).

Kmalu sta postavila most (četrti obred).

Potem sta uredila še dovoza na most na obeh straneh reke (peti obred). 
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Študentka: Maja Trček (Koper, 2007/2008)

JADRNICA

Po morju pluje lepa modra jadrnica. Naenkrat zapiha močan veter in jo prične vrteti 
(prvi obred).

Jadrnica se poškoduje. Jambor je prelomljen in krma je dvignjena (drugi obred).

Mimo pripluje velika ladja in dvigne poškodovano jadrnico in njene dele, ki plavajo po 
morju (tretji obred).

Odpeljejo jo na obalo in postavijo v dok za popravila (četrti obred).

Tam jo popravljajo od zgoraj in od spodaj (peti obred).

Potem jo postavijo na morje in vsi jo občudujejo (počivalček).
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Študentka: Andreja Mavrič (Koper, 2007/2008)

JAZ SEM VOLK

Jaz sem zelo velik volk (gora).

Zelo rad se igram, da sem helikopter (prvi obred).

Ko postanem utrujen, se odpočijem. Najraje ležim z dvignjeno glavo in nogami (drugi 
obred).

Ko se zbudim pogledam, ali je sonce še na nebu (tretji obred).

Ker ga ni več, gledam zvezde (četrti obred).

Pokaže se luna in zato zatulim vanjo. Potem se pripravim na lov kot vsak pravi volk 
(peti obred).

Pa se premislim in raje še malo počivam (počivalček).
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Študentka:  Petra Gobec (Ljubljana, 2007/2008)

KAKO ZRASTE REGRAT? 

Nekoč je bilo na nekem travniku vse polno rumenega regrata (otroci stojijo vzporedno 
s stopali na blazini, z vzravnano hrbtenico in enakomerno dihajo).

Čas je tekel in tekel in rumeni regrati so se spremenili v regratove lučke. Zapihal je 
močan veter in regratove lučke so se začele v vrtincu premikati in obračati od leve proti 
desni (otroci stojijo vzravnano, z odročenimi rokami v višini ramen in se vrtijo od 
leve proti desni nekajkra, da se jim ne zvrti - prvi obred).

Lučkina semena so poletela po zraku in se spustila na plodna tla. Semena so se zataknila 
v zemljo in začela kliti (otroci ležijo na hrbtu, z hrbtom na tleh - drugi obred, prvi 
korak).
Zapadel je dež in mali regrati so začeli rasti iz zemlje s pomočjo lučkinih semen (otroci 
dvignejo glavo in brado potisnejo ob prsni koš - drugi obred, drugi korak). 
Kmalu jim začnejo rasti zeleni listki (otroci dvignejo noge v navpični položaj - drugi 
obred, tretji korak). 

Znova začne padati močan dež, po dežju pa že rastejo stebeljca regrata (otroci pokleknejo 
na blazino, imajo vzravnano telo in  noge, prsti so spodvihani, dlani pa na stegnih 
takoj pod ritko - tretji obred, prvi korak). 
Na stebeljcu se svetlika majhen rumeno zelen popek, ki se začne odpirati (otroci glavo 
sklonijo naprej, da se z brado dotikajo prsnega koša in nagnejo nazaj, še z usločenjem 
hrbtenice - tretji obred, drugi korak). 

Popek se odpira in odpira ter se odpre v vsem svojem rumenem sijaju in razpre svoj 
rumeni cvet (otroci sedejo na blazino, imajo vzravnano telo in stegnjene noge naprej, 
glavo sklonijo naprej, nagnejo nazaj in istočasno dvignejo telo v vodoravni položaj 
- četrti obred). 

Poleg popka lepo zrastejo še zeleni listi (otroci ležijo s trebuhom na blazini, noge 
imajo na tleh, se dvignejo z rokami, glavo nagnejo nazaj - peti obred, prvi korak) 
in regrat se lepo razcveti in zraste v vsem svojem sijaju (otroci se postavijo v položaj 
streha - peti obred, drugi korak). 

Ko napoči temna noč, se regrat znova skrije v svoj zeleni popek, da obvaruje rumen 
regratov cvet (otroci ležijo na hrbtu in se sproščajo - počivalček).
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Študentka: Marjeta Obid (Koper, 2007/2008)

MATJAŽ SPEČE PICO

Matjaž je pravi pek. Za kosilo pripravlja pico. Testo vrže visoko v zrak, to pa se vrti in 
vrti, dokler ne pristane v Matjaževih rokah (prvi obred).

Ko je bila pica pripravljena, je odprl pečico ter jo položil vanjo. Vrata pečice je nato 
zaprl. Večkrat je pokukal v pečico in preverjal, kako se peče (drugi obred).

Matjaž je želel pretegniti svoj hrbet. Nekajkrat se je pretegnil (tretji obred).

Ko je bila pica pečena jo je postavil na mizo na teraso (četrti obred).

Kar naenkrat se je z neba vsul dež. Matjaž je skupaj s pico stekel pod streho (peti 
obred).
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Študentka: Tjaša Likar (Ljubljana, 2007/2008)

MIHA NA IZLETU

Miha se lepega sobotnega dne odpravi na izlet v naravo (hoja po prostoru).

Iznenada zagleda veveričko. Obstane, da je ne bi prestrašil (gora). S pogledom ji mirno 
sledi, kako skače po krošnjah drevesa. 

Ko je ni več videl, se je zavrtel (prvi obred).

Potem se je ulegel na tla. Miha je začutil, da nekaj leze po njegovih nogah. Pogledal je, 
kaj je (drugi obred). Pa ni bilo nič.

Morda je padla, si je mislil. Postavil se je na kolena in pogledal navzdol (tretji obred, 
prvi korak), potem pa je zagledal malega hroščka, kako je poletel čez njegovo glavo 
(tretji obred, drugi korak).

Ker si ga ni mogel natančno ogledati, se je usedel na tla in sklonil glavo (četrti obred, 
prvi korak). Tedaj pa prileti mimo prav tisti hrošček. Miha pogleda za njim v nebo 
(četrti obred, drugi korak) in ugotovi, da je pikapolonica. Takrat ga nekaj zbode v ritko 
in hitro jo dvigne (četrti obred, tretji korak).

Ker ga zanima kaj ga je zbodlo, se obrne na trebuh (peti obred, prvi korak). Ker 
nič ne vidi, dvigne še ritko (peti obred, drugi korak). In kaj zagleda? Majhen, pisan 
kamenček.

Uleže se na hrbet, kamenček si položi na trebuh in uživa sredi travnika (počivalček).
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Študentka: Rebeka Šeme (Ljubljana, 2007/2008)

NA GRADBIŠČU

Delavci pridejo na gradbišče. Hodijo po zemlji in si jo ogledujejo (hoja po prostoru).

Ustavijo se in si v mislih predstavljajo, da bodo lahko zgradili visoko stavbo, kjer bo 
zraven tudi nogometno igrišče (gora).

Postavijo žerjav. Ta se začne vrteti in ko pride na pravo mesto, se ustavi in odloži težek 
kos kovine (prvi obred).

Za delo potrebujejo tudi nakladač, ki dviguje gradbeni material v višje nadstropje 
(drugi obred).

Delavci ukrivijo kovinske nosilce, da bodo nosili strop v veliki dvorani (tretji obred).

Delavci pripeljejo na gradbišče veliko dvigalo, ki dvigne strop za najvišje nadstropje v 
zgradbi (četrti obred).

Na koncu pa postavijo še streho (peti obred).

Stadion je tudi že gotov in delavci se uležejo na sredino travnatega igrišča in počivajo 
(počivalček).
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Študentka: Katja Žnideršič (Ljubljana, 2007/2008)

OPONAŠAMO STROJE

Danes se bomo igrali, tako da bomo oponašali različne stroje.
Najprej bomo vrtalni stroji, ki vrtajo globoko v zemljo (prvi obred).

Zdaj pa bomo kot viličarji dvigovali bremena in jih nalagali na tovornjake (drugi 
obred).

Zdaj bomo stroj za premetavanje peska (tretji obred).

Zdaj pa bomo teptalnik, ki ravna nasip (četrti obred).

Zdaj pa bomo še cestni valjar, ki pripravi cestno traso za asfaltiranje (peti obred).
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Študentka: Nika Kodrič (Koper, 2007/2008)

ROBOT

Robot se je zjutraj zbudil. Zavrtel se je, da bi zdramil vse svoje dele (prvi obred).

Nato se je ulegel na tla in poskusil, če lahko dvigne svoj cevasti vrat in noge (drugi 
obred).

Bil je ves srečen, ker so delovala tudi kolena pločevinasta hrbtenica. Lahko je klečal in 
se upognil nazaj (tretji obred).

Z lahkoto je naredil pravi most (četrti obred).

Nazadnje je preizkusil še svojo moč v rokah (peti obred).

Nato se je ulegel in čakal, da ga uporabijo (počivalček).
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Študentka: Majda Zdešar (Ljubljana, 2007/2008)

TINETOV BAGER

Včeraj sem srečala soseda Tineta, ki ima bager. Vprašala sem ga, kako bager deluje. 
Rekel mi je, da moraš bager najprej zagnati s ključem, da se v njem začne vrteti motor 
(prvi obred).

Z bagrom lahko dvigujemo stvari s sprednjim in zadnjim delom (drugi obred).

Bager najbolj uporablja za nakladanje peska ali zemlje na tovornjak (tretji obred).

Bager mora biti dobro naslonjen na tla in zato ima posebne noge (četrti obred).

Ko delo končamo očistimo bager spredaj in zadaj (peti obred).
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Študentka: Mojca Leskovec (Koper, 2007/2008)

VILINČKI

Nekega dne so se vilinčki dolgočasili. Hoteli so oditi v nek drug kraj in zato so se 
začarali (prvi obred).

Znašli so se na jasi velikega gozda. Ležali so na travi. Dvignili so glave in noge, da bi 
preverili, ali so še celi (drugi obred).

Nato so pokleknili in se zazrli visoko v nebo in opazovali, kako visoka so drevesa 
(tretji obred).

Nato so naredili most in opazovali krošnje dreves (četrti obred).

Nato so jih začela zanima debla. Natančno so si jih ogledali. Nato pa so pogledali še 
korenine (peti obred).

Ko so si natančno ogledali vse na jasi, so se ulegli na travo in počivali (počivalček).
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Študentka: Urška Zanin (Koper, 2007/2008)

ŽIVALSKI VRT

Danes smo se odpravili v živalski vrt. Najprej smo od začudenja obstali (gora).

Nato smo se začeli veselo vrteti (prvi obred).

Videli smo divje svinje, ki so ležale v blatu ter dvigovale glavo in noge (drugi obred).

Nato smo prišli do papagaja, ki je radovedno opazoval svet okoli sebe. Glavo je nagibal 
naprej in nazaj in si s perutmi pomagal, da se ni prevrnil (tretji obred).

Ena izmed opic je počivala v senci ter opazovala svoje mladiče. Glavo je nagnila naprej 
in nazaj, nato pa je naredila most, da so se lahko njeni mladiči plazili pod njo (četrti 
obred).

Tam blizu smo zagledali tjulna, ki se je zvijal navzgor in navzdol (peti obred).

Ker je bilo že pozno, smo se odpravili domov in od utrujenosti legli na

postelje (počivalček).


